
Liturgie zondag 5 mei 2019   
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: Opwekking 44: 1, 2 en 3 
1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft, 
die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
  
2 Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden wordt 
eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.  refrein: 
  
3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens 
voor ons werd opgericht; 
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.    refrein: 
  
Begroeting en bemoediging:  
Voorganger: de Heer zij met u 
Gemeente:   Ook met u zij de Heer 
Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God 
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen 
Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. 
Gemeente: Amen                                     (gem. gaat zitten) 
  
Zingen NLB 30: 1, 2 en 5  
  
1 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd, 
   dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
   Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
   en Gij schonk mij dit nieuw bestaan! 
   Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
   werd tot een schaduw die voorbijging. 
  
2 Hef tot zijn eer een lofzang aan, 
   gij die de Heer zijt toegedaan. 
   Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 
   een leven zijn goedgunstigheid. 
   Die wenend 's nachts is neergezegen 
   gaat met gejuich het zonlicht tegen. 
  
5 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
   veranderd in een blijde rei! 
   Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 
   uw vreugdekleed deed Gij mij aan, 
   dat ik zou zingen tot uw ere 
   in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 
  
Welkom en inleiding. 



  
Zingen NLB: 216: 1, 2 en 3 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
  
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
  
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
  
Leefregel: 1 Johannes 4: 7– 11 
  
Gebed 
Zingen NLB 754: 1, 2 en 3 
1 Liefde Gods die elk beminnen 
   hemelhoog te boven gaat, 
   kom in onze harten binnen 
   met uw milde overdaad. 
   Jezus, één en al ontferming, 
   daal vanuit de hoge neer 
   met uw heerlijke bescherming 
   in ons bevend hart, o Heer. 
  
2 God almachtig boven mate, 
   die zo nederig verscheen, 
   keer opeens terug en laat ons 
   nooit meer, nooit meer hier alleen. 
   Laat ons in de kerk U prijzen 
   met uw heiligen omhoog 
   tot in 's hemels paradijzen 
   wij U zien van oog tot oog. 
  
3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
   o voltooi het: maak ons rein, 
   tot de wereld is gewonnen 
   en in U hersteld zal zijn, 
   tot wij eeuwig bij U wonen, 
   schrijdende van licht tot licht, 
   leggend onze gouden kronen 
   zingend voor uw aangezicht. 
  
Schrift lezingen: Lucas 24: 35-48; Openbaring 5: 6-14    
Overdenking:  D-DAY 
Stilte 
  
Zingen NLB 653: 1, 4 en 7 
 
1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd,- 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 



4 Gij zijt het licht van God gegeven, 
   een zon die nog haar stralen spreidt, 
   wanneer het nacht wordt in ons leven, 
   wanneer het nacht wordt in de tijd. 
   O licht der wereld, zie er is 
   voor wie U kent geen duisternis. 
  
7 O Christus, ons van God gegeven, 
   Gij tot in alle eeuwigheid 
   de weg, de waarheid en het leven, 
   Gij zijt de zin van alle tijd. 
   Vervul van dit geheimenis 
   uw kerk die in de wereld is. 
  
Dankgebed en voorbede 
Collecte : 1e is voor diaconie,  2e voor PGE 
  
Slotlied: ELB 79: 1, 2, 3 en 4 
1 Vrede zij U, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij U, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in U zijn,dat maakt u vrij. 
 
3 Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
 
4 Vrede zij U, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij U, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen  
 
Zingen NLB 708: Wilhelmus van Nassouwe                             
 


